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Pääki r joitus
Yhteistyö on tärkeää

S

yksy on tulossa, minkä voi havaita
sekä luonnossa että muussakin maailman menossa. Hallitus pui valtion taloustilannetta budjettiriihessään ja esitti
joukon toimenpiteitä, joilla taloutta on
tarkoitus ohjata paremmalle uralle. Ainakin muutamat niistä tuntuvat ikäviltä
suoraan yksityisen ihmisen näkökulmasta ja osa vaikuttaa elämään epäsuoremmin. Osasta ei tunnu vielä kukaan
osaavan varmasti sanoa, mitä ne tarkoittavat käytännössä. Joka tapauksessa lähivuosina panostetaan lähinnä talouden
alamäen kääntämiseen ylämäeksi.
Niukkojen resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä tavoitellaan myös
MIL:n ja MAKLI:n hallitusten yhteisessä kokouksessa lokakuun lopulla. Vastaavia tapaamisia on ollut ennenkin ja
niitä on varmasti syytä pitää säännöllisesti myös jatkossa. Pelkästään hallintotehtävien paremmalla organisoinnilla ja
yhteistyöllä voidaan säästää rahaa ja erityisesti aikaa hallituksille keskittyä yhdistysten varsinaisiin asioihin. Sen lisäksi on varmasti hyödyllistä miettiä myös
miten muitakin yhdistyksillemme yhteisiä asioita voisi hoitaa paremmin.
Teemmehän me yhdistysten jäsenet yhteistyötä myös jokapäiväisessä työelämässämme. Kaikki ajatukset ovat tervetulleita.
4
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Viime aikoina on vaihtelevan aktiivisesti puhuttu 3D-kiinteistönmuodostuksesta ja -rekisteröinnistä. Asia on taas
nytkähtänyt askeleen eteenpäin, kun valmistelua varten nimetty jatkoprojekti
aloitti työnsä elokuussa. Tässä Maanmittauslaitoksen projektissa on mukana
myös Helsingin että Espoon kaupungin
edustus. Sen lisäksi työn kestäessä tullaan
haastattelemaan tai muuten kuulemaan
kaikkia tärkeimpiä sidosryhmiä. Työryhmän työn määräaika päättyy vuoden 2014
lopussa, ja koko hankkeen tavoitteena
on, että kolmiulotteisten kiinteistöjen
muodostaminen on mahdollista vuoden
2017 alusta lähtien.
Syksy on paljolti töihin keskittymistä
kesän rentoutuksen ja palautumisen jälkeen. Syksyn ei kuitenkaan tarvitse olla
pelkkää työtä. Sen vuoksi haluan vielä
muistuttaa yhdestä yhdessä tekemisen
muodosta. Tämän vuoden Syyspäivän Täräys järjestetään MIL:n, Maanmittarikillan
ja Maakansan Alumnin yhteistyönä lauantaina 21.9. Servin Mökillä Otaniemessä.
Tähänastisten kokemusten perusteella voin
luvata, että luvassa on hauska ilta.
Toivotan kaikille työteliästä ja tuottavaa sekä myös innostavaa syksyä.
Pekka Halme
puheenjohtaja

Pohjoismainen yhdysmieskokous
Yhdysmieskokousosallistujat länsimetron tunnelissa Koivusaaren tulevalla asemalla Helsingin
ja Espoon rajalla. Aseman laituri tulee sijaitsemaan 33 metriä maanpinnan alapuolella merenlahden alla.

Tore Granskog

2013

V

uoden 2013 pohjoismaisen yhdysmieskokouksen järjestelyistä vastasi Suomen yhdistys. Kokous järjestettiin
Helsingissä ja Espoossa 8.–10.8.2013.
Yhdysmieskokous keräsi yhteensä 12
edustajaa ja 8 avecia Suomen helteeseen.
Isäntinä toimivat Pekka Halme, Ari
Laitala ja allekirjoittanut.
Kokouksessa edustajat esittelivät
maanmittausalan ajankohtaista. Maakohtaisista yhteenvedoista todettakoon,
että Ruotsissa yhdistys on kasvanut ja
kattaa noin 5 000 yhdyskuntarakentamisen ammattilaista. Norjassa on kysyntää maanmittareista ja Tanskassa
maanmittaustieto on muuttunut ilmaiseksi, mikä antaa mahdollisuuden alan
yritysten kehitykselle. Pohjoismaisia
edustajia kiinnosti erityisesti Suomen
elektroninen kiinteistönluovutus.

Pohjoismaisen yhteistyön säännöt
ovat osittain vanhentuneet. Sääntöjen
uudistamista ryhdytään valmistelemaan
tänä syksynä.
Keskustelua herättivät pohjoismaisen maanmittauksen vaikutusmahdollisuudet ja -muodot kansainvälisissä järjestöissä ja elimissä (FIG, CLGE, EU
jne.) Tavoitteena on mm. järjestää pohjoismainen osio FIG 2014 -kongressissa,
jossa kohdennetusti kerrottaisiin pohjoismaisesta alan osaamisesta.
Ammatilliseen ohjelmaan sisältyi
vierailu Länsimetron toimistolla ja tunneliekskursio. Länsimetron projektipäällikkö Tero Palmu toimi vierailun isäntänä. Tunnelityömaata esitteli työmaan
valvoja Petri Salmi, Sweco PM Oy.
Tore Granskog
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Markku Villikka
FIG:n Honorary Member

Kirsi Virrantaukselle
ICA:n kunnianosoitus

Markku Villikka nimitettiin toukokuussa 2013 Nigeriassa pidetyssä FIG:n
yleiskokouksessa järjestön kunniajäseneksi. FIG:n presidentti CheeHai Teo
vieraili kesällä Helsingissä ja luovutti
Markulle kunniamerkin ja kunniakirjan. Ehdotuksen asiasta FIG:lle tekivät
MIL ja MML.
Järjestö halusi kunnioittaa Markun
vuosikymmeniä kestänyttä sitoutumista
FIG:n toimintaan ja aktiivista otetta järjestön kehittämiseen. Markku toimi järjestön johtajana 1.1.1999 alkaen aina heinäkuun 2013 loppuun, jolloin hän vetäytyi FIG:n tehtävästä. Tuona aikana järjestö kasvoi ja toiminta kehittyi nykyiseen
mittaansa. Toimiessaan järjestössä aktiivisesti Markku korosti erityisesti nuorten
maanmittareiden osallistumisen tärkeyttä kansainväliseen toimintaan.
FIG ja FIG:n toimisto Kööpenhamissa jatkaa toimintaa kuten ennenkin
Markun siirryttyä pois johtajan tehtävästä, mutta Markun saappaiden täyttäminen on toimiston henkilöstön mukaan erittäin suuri haaste.

Aalto-yliopiston geoinformaatio- ja paikannustekniikan professori Kirsi Virrantaus on saanut ICA:n (International
Cartographic Association) ICA Honorary
Fellow -kunnianosoituksen. Kunnianosoitus myönnettiin hänelle ICA:n konferenssissa Dresdenissä elokuussa. Tämä
on ensimmäinen kerta, kun kyseinen
kunnianosoitus on myönnetty suomalaiselle.
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Vähittäiskaupan suuryksikköjen
kaavoituksen tueksi uusi opas
Ympäristöministeriö on julkaissut uuden oppaan vähittäiskaupan suuryksikköjen kaavoituksen tueksi. Uuden oppaan taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan ohjausta koskeva muutos, joka tuli voimaan 15.4.2011.
Opasta täydentää kaupan selvityksissä, suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa tarvittavia lähtötietoja ja esimerkkejä sisältävä verkkosivusto www.
ymparisto.fi/kaupantietopankki.
– www.ym.fi

Geodeettinen laitos ja Tike yhdistetään
Maanmittauslaitokseen

Sähköistä kiinteistökauppaa koskevat
lait vahvistettu

Maa- ja metsätalousministeriössä on
käynnistetty työ Geodeettisen laitoksen
ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tehtävien siirrosta Maanmittauslaitokseen vuoden
2015 alusta. Maanmittauslaitos on ilmoittanut halunsa ottaa vetovastuu tässä kolmen viraston yhdistämisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laitosten
yhdistämisellä toteutuu sektoritutkimuslaitosouudistuksessa tarkoitettu
paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintojen kokoaminen.

Sähköistä kiinteistökauppaa, panttausta
ja kirjaamismenettelyä koskevat lait ovat
saaneet presidentin vahvistuksen 23.8. ja
ne tulevat voimaan 1.11.2013. Maanmittauslaitos voi siis avata Kiinteistökaupan
verkkopalvelun ja viedä kiinteistökaupanteon verkkoon marraskuussa.
– www.maanmittauslaitos.fi

– www.maanmittauslaitos.fi

Uutisia myös MIL:n web-sivustossa osoitteessa www.milry.fi.
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SY Y S KOKO US
LIITE 1: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY
SYYSKOKOUKSEN 2013 ESITYSLISTA
Aika
Paikka
Läsnä

Torstaina 14.11.2013 klo 16.35
Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)
Osanottajat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1

1§

Kokouksen avaus

2§
Esitys

Kokouksen puheenjohtajan vaali
Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3§
Esitys

Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali
Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Syyskokous valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4§

Esitys

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä ko
kouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta (MILA 4/2013). Esityslista liitteineen on julkaistu MILA:ssa 4/2013.
Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5§
Esitys

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6§

Huomionosoitukset

7§

Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2014
Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2014.
Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2014.

Esitys
8§

8

Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2014
Liite 3, talousarvio vuodelle 2014.
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Esitys

Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuiksi seuraavat:
– varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa
– eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
– nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 40
euroa/vuosi
– kunniajäsen, ilmainen
– vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden ajan
– alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi
– työtön jäsen, 15 euroa/vuosi
– yhteisöjäsen, 300 euroa/vuosi.
Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion.

9§

Esitys
10 §

Esitys

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Kaisa Aalto, Paavo Häikiö, Tore
Granskog, Juhani Hurskainen.
Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Kalle Konttinen ja Kari Leppäaho.
Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Kuisma Reinikainen ja Jukka
Laitila.
Syyskokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa.

11 §
Esitys

Seuraava kokous
Yhdistyksen seuraava kokous on keväällä Seinäjoella Maanmittauspäivien
yhteydessä 20.3.2014.

12 §

Muut mahdolliset asiat

13 §

Kokouksen päättäminen

M i l a 4/2013
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LIITE 2:
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2014 (124. TOIMINTAVUOSI)
1. LÄHTÖKOHDAT
Liiton tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä
yhteiskunnallista asemaa ja oikeuksia,
edistää jäsentensä jatkuvaa ja eettisesti
korkeatasoista ammattitaidon ylläpitämistä, edistää maanmittausalan kehitystä sekä alan koulutusta, jakaa alaan kuuluvaa tietoutta, kehittää alan imagoa ja
arvostusta ja tarjota jäsenilleen mahdollisuus osallistua jäsenkunnan toimialaan
liittyvään kehitystyöhön.
Vuoden 2014 keskeisenä tavoitteena
on edelleen kehittää toimintaa siten, että hallitus voi riittävästi keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä eli liiton toiminnan
yllä pitämiseen ja parantamiseen. Strategiatyötä jatketaan.
Sähköistä viestintää kehitetään pitämällä liiton kotisivut http://milry.fi/
informatiivisina ja ajan tasalla. Sähköisen tiedonvälityksen käyttöön kiinnitetään muutenkin huomiota. Tavoitteena
on sillä tavoin kehittää jäsenkunnan
verkostoitumista. Tavoitteena on myös,
että MIL voi toimia alan eri yhteisöjen
yhdistäjänä.
10
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Pitkän tähtäimen painopistealueita
ovat verkostojen ja verkostoitumisen kehittämisen lisäksi kansainvälistyminen,
koulutuksen ja jatkokoulutuksen sisältöön vaikuttaminen sekä alan imagon
parantaminen ja nuorten maanmittareiden ja opiskelijoiden aktivoiminen sekä
alan kiinnostavuuden lisääminen nuorten keskuudessa.

2. ESITYKSET JA LAUSUNNOT
Liitolta pyydettävien lausuntojen lisäksi
liiton hallitus vaikuttaa maanmittausalan koulutuksen kehittämiseen ja uudistamiseen sekä tekee tarpeellisia aloitteita alaa koskevista ammatillisista ja
taloudellisista asioista.

3. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Maankäytön julkaisemisesta vastaa
Maankäyttö ry, jonka jäsen MIL on.
Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljänä numerona. Pohjoismainen numero postitetaan kaikille MIL:n jäsenille.
MILA-ajankohtaistiedote jatkaa
tuttuun tapaan siten, että lehti toimii

SYYSKOKOUS
sekä uutisoivana keskustelufoorumina
että liiton ja sen jäsenten sisäisenä tiedotuskanavana. MILAn merkitystä työpaikkailmoitusten välittäjänä korostetaan edelleen. MILA ilmestyy 4–6 kertaa. Tavoitteena on, että MILA ilmestyy
vuonna 2014 sekä paperimuodossa että
sähköisesti.

4. ULKOINEN YHTEISTYÖ
Liitto vastaa maanmittausalan yhdistysten neuvottelukunnan (MYN) toiminnasta sekä edistää ja avustaa alan
seurojen, yhdistysten ja järjestöjen toimintaa.
Liitto jatkaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa mm. alan markkinoinnissa.
Yhteistyötä IMAGO-ohjelman puitteissa jatketaan.
Yhteistyötä Maanmittarikillan
kanssa jatketaan tiiviinä. Killan puheenjohtaja kutsutaan edelleen hallituksen
kokouksiin. Liiton edustajat osallistuvat
pyydettäessä killan ja korkeakoulun
ammatti-infoihin, erityisesti syksyn uusien opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksiin.
Uudet diplomi-insinöörit kutsutaan Syyspäivän täräykseen. Kaikille
vastavalmistuneille lähetetään onnittelu- ja infokirje.

Liitto pyrkii kehittämään yhteistyötä muiden yhteisöjen ja järjestöjen kanssa sekä ajanmaan jäsenkunnan etua
myös muiden yhteisöjen välityksellä.

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
FIG
Liitto edistää suomalaisten maanmittarien osallistumista FIG:n toimintaan
ensisijaisesti tiedottamalla.
Liitto hoitaa FIG:lle antamansa sitoumukset ja sen jäseniä toimii komissioiden työssä eri tasoilla.
Liiton Kongressirahastosta myönnetään apurahoja erityisesti nuorille ja
esitelmien pitäjille kansainvälisiin kongresseihin osallistumiseksi.
POHJOISMAAT JA BALTIA
Pohjoismaiden ja Viron sisaryhdistysten
vuosikokouksiin sekä pohjoismaisten
yhdysmiesten kokoukseen (ombudsmannamöte) osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
CLGE
Liitto hoitaa CLGE:n jäsenyydestä aiheutuvat velvoitteet ja osallistuu Euroopan maanmittauksen kehittämiseen
järjestön kautta yhteistyössä Maklin ja
MML:n kanssa.
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MUUTA
Tiedottaminen kansainvälisistä tapahtumista tapahtuu entiseen tapaan MILA:ssa
ja Maankäytössä sekä sähköisesti.

6. TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Toimintavuoden keskeisiä tapahtumia
ovat:
– liiton kevätkokous on maaliskuussa
20.3.2014 Seinäjoella Maanmittauspäivien yhteydessä
– liiton syyskokous on Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä
– Syyspäivän täräys järjestetään syyskuussa.

7. JÄSENEDUT
Jäsenetuihin sisältyvät MILA ja Maankäyttö. Liiton jäsenet saavat alennuksia
tilaisuuksiin, joissa liitto toimii järjestäjänä joko yksin tai yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa.
Liiton toiminnan kautta jäsenet
voivat luoda yhteyksiä alalla toimiviin
muiden maiden organisaatioihin.

8. TALOUS
Liiton talous mitoitetaan uudistuneelle
tasolle.
12
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Henkilöjäsenet
Talousarvio perustuu seuraaviin jäsenmaksuihin vuonna 2014:
– Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu
on 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä
maksettuna 70 euroa. Jäsenille postitetaan MILA ja Maankäyttö.
– Eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 40
euroa/vuosi. Jäsenmaksun maksaneille postitetaan MILA ja Maankäyttö.
– Nuorilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua ensimmäisenä kymmenenä
opiskeluvuotena. Sen jälkeen kun
nuorella jäsenellä on ollut opintooikeus TKK:lla/Aalto-yliopistossa
10 vuotta, jäsenmaksu on 40 euroa/
vuosi. Kaikki nuoret jäsenet saavat
Maankäytön ja MILAn postitettuna.
– Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
– Vastavalmistuneiden alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden ajan.
– Alennettu jäsenmaksu voidaan hakemuksesta myöntää myös äitiys- ja
vanhempainloman, hoitovapaan ja
varusmiespalvelun vuoksi tai puolisojäsenyyden perusteella.
– Työttömien jäsenmaksu on hakemuksen perusteella 15 euroa/vuosi.

SYYSKOKOUS
Yhteisöjäsenet
Yhteisöjäsenet ovat luonteeltaan kannatusjäseniä, joille annetaan näkyvyyttä
MILA:ssa ja kotisivuilla. Yhteisöjäsenten
vuosimaksu on 300 €. Tällä rahalla yhteisöjäsenet näkyvät jokaisessa MILA:ssa
luettelona, missä on yhteisön yhteystiedot ja päätoimiala. Lisäksi yhteisöjäsenet
saavat näkyvyyttä kotisivuilla.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallitus esittää hallituksen jäsenten
palkkioiksi vuodelle 2014 seuraavaa:
– puheenjohtaja 1 000 euroa
– varapuheenjohtaja 500 euroa.
Lisäksi hallitus voi keskuudessaan
päättää muiden hallituksen jäsenten
palkkiosta, kuitenkin siten, etteivät ne
ylitä budjetissa esitettyä summaa.
Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta korvataan matkakustannukset.

TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2014
Tammikuu
Helmikuu
– MILA 1/2014
Maaliskuu
– Maanmittauspäivät 20.–21.3.2014
Seinäjoella
– Yhdistyksen vuosikokous Maanmittauspäivien yhteydessä 20.3.2014
Huhtikuu
Toukokuu
– Vappu
– MILA 2/2014
Kesäkuu
– FIG Congress, Kuala Lumpur, Malesia, 16.–21.6.2014
Heinäkuu
Elokuu
– MILA 3/2014
Syyskuu
– Syyspäivän täräys (valmistuneet uudet DI:t kutsutaan erikseen)
Lokakuu
– MILA 4/2014
– MIL esittäytyy fukseille
Marraskuu
– Maanmittaustieteiden päivät
– Syyskokous Maanmittaustieteiden
päivien yhteydessä
Joulukuu
– MILA 5/2014

M i l a 4/2013
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SYYSKOKOUS
LIITE 3: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N TALOUSARVIO 2014
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
Julkaisutuotot, MILA
TUOTOT
Julkaisutuotot, MAANKÄYTTÖ + muut
Julkaisukulut (MILA 5–6 numeroa)
Maanmittauspäivät + tieteiden päivät
välisumma
KULUT
Palkat
Henkilöstökulut Palkkiot
Henkilösivukulut (eläke + pakolliset)
Muut henkilösivukulut
välisumma
Poistot
Poistot
Muut kulut
Toimitilakulut
Matkakulut ym.
Jäsentilaisuudet ja kokoukset
Pohjoismaat (ml. Nordiskt Häfte)
Pohj. kongressi
Baltia
FIG
CLGE
Muut varsinaisen toiminnan kulut
Henkilösivukulut
Jäsenmaksut (Maank, FIG, CLGE, tekn.)
Ostopalvelut, kirjanpito ja tilintarkistus
välisumma
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut
Muiden yhdistysten osuus tstosta
välisumma
Tuotto / kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Rahoitustuotot ja kulut (korot ym.)
Tuotto / kulujäämä
Katetaan edellisten tilikausien ylijäämällä
Tilikauden yli/alijäämä

14
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2012
0
0
–6 500
5 000
– 1 500
0
–3 000
0
0
–3 000
0
–130
–1 000
–2 000
–5 500
–2 000
–500
–3 000
–1 000
–10 000
0
–12 000
–2 500
–39 630
–44 130

2013
0
0
–6 600
5 000
–1 600
0
–3 000
0
0
–3 000
0
–130
–1 000
–2 000
–5 500
0
–500
–3 000
–1 000
–10 000
0
–12 000
–2 500
–37 630
–42 230

2014
0
0
–6 600
5 000
–1 600
0
–3 000
0
0
–3 000
0
–130
–1 000
–2 000
–5 500
0
–500
–3 000
–1 000
–10 000
0
–13 500
–2 500
–39 130
–43 730

33 000
0
33 000
–9 230

33 000
0
33 000
–9 230

33 000
0
33 000
–10 730

1 000
–8 130
8 130
0

1 000
–8 230
8 230
0

1 000
–9 730
9 730
0

Te rvetuloa
Maanmittaustieteiden
päiville
1 4 . – 1 5 . 1 1 . 2 013!

Maanmittaustieteiden päivät järjestetään 14.–15. marraskuuta Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6). Päivien aikana kuulemme ajankohtaisia esityksiä maanmittausalan tutkimuksesta ja koulutuksesta. Järjestelytoimikunta on koonnut mielenkiintoisen ohjelman, jonka uskon kiinnostavan alamme ammattilaisia ympäri Suomen.
Yksi maanmittausalan keskeisimpiä tekijöitä on uusien osaajien koulutus. Heti päivien alkajaisiksi pureudumme tähän aiheeseen ja pohdimme,
ovatko maanmittausalan diplomi-insinöörit katoava luonnonvara. Tämän
jälkeen esitellään vuoden aikana valmistuneita väitöskirjoja. Iltapäivän aiheet
käsittelevät metsän ja puuston sekä kiinteistöjen arviointia. Toisena päivänä
esitykset keskittyvät rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen, alueiden
brändien luomiseen sekä strategiseen kaupunki- ja aluesuunnitteluun.
Torstain 14.11. luento-ohjelman jälkeen pidetään samassa salissa Maanmittaustieteiden Seuran ja Maanmittausinsinöörien Liiton syyskokoukset.
Illanvietto järjestetään aikaisempien vuosien tapaan seurojen kokousten jälkeen, ja se on loistava mahdollisuus tutustua uusiin kollegoihin, tavata vanhoja tuttuja ja vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia päivän polttavista aiheista.
Maanmittaustieteiden päivien 2013 normaalihintainen osallistuminen
maksaa 150 euroa kahdelta päivältä ja 100 euroa yhdeltä päivältä (ALV 0 %).
Erityisryhmien (eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, jne.) osallistumismaksut
ovat 60 euroa kahdelta ja 30 euroa yhdeltä päivältä. Normaalihintaiseen
osallistumiseen sisältyy ohjelma, esitelmämateriaalit, lounas ja kahvit valittuina päivinä sekä iltaohjelma 14.10. Alennettuun osallistumismaksuun sisältyy ohjelma, esitelmämateriaalit sekä lounas ja kahvit valittuina päivinä, iltaohjelman lisämaksu on 40 euroa.
Päivien www-sivut ovat osoitteessa http://mts.fgi.fi/mtp2013

Tapahtumia

O n nitte le mme

Kotimaassa:

Valmistuneet

•

Diplomi-insinööriksi
Hanna-Leena Jokinen
Pertti Karjalainen
Jenni Markkanen
Timo Saari
Antti Seppälä

•
•

Paikkatietomarkkinat 5.–6.11.2013 Hel
singin Messukeskuksen Kongressisiivessä.
Maanmittaustieteiden päivät 14.–15.
11.2013 Tieteiden talossa Helsingissä.
Maanmittauspäivät 20.–21.3.2014 Seinäjoella.

Ulkomailla:
•

•
•

Värderings-, Lantmäteri- och
Samhällsbyggnadsdagarna 2013
16.–17.10.2013 Tukholmassa Ruotsissa.
FIG Congress 2014 16.–21.6.2014
Kuala Lumpurissa Malesiassa.
FIG Working Week 2015 17.–21.5.2014
Sofiassa Bulgariassa.

